
Zarządzenie Nr  0050. 181 .2018 

Wójta Gminy Nędza  

z dnia 30 maja 2018 r.  

 

w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy Nędza za 2017 rok oraz innych 

danych wymienionych w art. 37 ustawy o finansach publicznych 

 

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 4  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994) oraz art.  37 ust 1 pkt 2  ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 r. o finansach publicznych ( t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 2077 z późn. zm. ) zarządza się, 

co następuje: 
 

§ 1 

Przedstawić następującą informację: 

 

1) Wykonanie budżetu gminy NĘDZA za 2017 r.: 

 
Wyszczególnienie Plan (po zmianach) Wykonanie 

1 2 3 

A. DOCHODY (A1+A2) 24 529 913,04 24 493 631,86 

A1. Dochody bieżące 24 209 180,14 24 128 872,10 

A2. Dochody majątkowe 320 732,90 364 759,76 

B. WYDATKI (B1+B2) 26 085 368,09 24 183 518,01 

B1. Wydatki bieżące 23 704 252,50 21 907 092,91 

B2. Wydatki majątkowe 2 381 115,59 2 276 425,10 

C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B) -1 555 455,05 310 113,85 

D1. PRZYCHODY OGÓŁEM 
 z tego: 

1 674 359,05 4 244 865,92 

D11. kredyty i pożyczki 
 w tym: 

0,00 0,00 

D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o 
których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych 

0,00 0,00 

D12. spłata pożyczek udzielonych 0,00 0,00 

D13. nadwyżka z lat ubiegłych 
 w tym: 

1 465 855,05 4 036 361,92 

D131. na pokrycie deficytu 1 346 951,05 0,00 

D14. papiery wartościowe 
 w tym: 

0,00 0,00 

D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o 
których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych 

0,00 0,00 

D15. prywatyzacja majątku jst 0,00 0,00 

D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach 
publicznych 
w tym: 

208 504,00 208 504,00 

D161. na pokrycie deficytu 208 504,00 0,00 

D17. inne źródła 0,00 0,00 

D2. ROZCHODY OGÓŁEM 
 z tego: 

118 904,00 118 904,00 

D21. spłaty kredytów i pożyczek 
 w tym: 

118 904,00 118 904,00 

D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o 
których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych 

0,00 0,00 

D22. pożyczki (udzielone) 0,00 0,00 

D23. wykup papierów wartościowych 
w tym: 

0,00 0,00 

D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o 
których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych 

0,00 0,00 

D24. inne cele 0,00 0,00 

 



2) Kwota wykorzystanych środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 

sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm. ) w 

2017 roku  wyniosła 60 362,96 zł, w tym:  

a)   na realizację projektu  „Koncepcja projektowa ścieżki rowerowej Nędza-Pietrowice Wielkie-

Hostice Velke”- kwota 27 914,79 zł; 

b)  na realizację projektu  „Tradycje ze smakiem”- kwota 12 501,45 zł; 

c) Na realizację projektu „Program rewitalizacji Gminy Nędza”- kwota 19 946,72 zł; 

 

3) Kwota zobowiązań wymagalnych  na dzień 31.12.2017 r. wyniosła 0,00 zł. 

 

4) Kwoty dotacji otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego  wynosiły 

55 120,00 zł, w tym: 

 
a) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 

(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja celowa  z Powiatu 

Raciborskiego na zadania z zakresu obrony cywilnej – kwota 1 000,00 zł; 

b) dotacje celowe z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 

realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 

terytorialnego z przeznaczeniem na realizację zadania p.n. Projekt budowy chodnika 

w ciągu drogi wojewódzkiej nr 922 w Nędzy w kwocie 54 120,00 zł ; 
 

5) Kwota dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego wynosiła             

148 605,53 zł, w tym na: : 
 

a) Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Województwa Śląskiego na realizację 

zadania  inwestycyjnego pn Projekt budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 

922 w Nędzy– kwota 54 120,00zł.; 

b) Dotacja na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego 

na dofinansowanie własnych zadań - Modernizacja drogi powiatowej nr 3536S w 

miejscowości Górki Śląskie– kwota 94 485,53zł. 
 

 

6) Gmina Nędza nie udzielała w roku 2017 poręczeń i gwarancji. 

 

7) Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających 

osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, 

umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze 

wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia, stanowi załącznik Nr 1 

do niniejszego zarządzenia. 

 

8) Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających 

osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej stanowi załącznik Nr 2 do 

niniejszego zarządzenia. 

 

§ 2 

 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy 

 

§ 3 

 

1. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Nędzy oraz w 

Biuletynie Informacji Publicznej. 

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



Załącznik Nr 1 

do Zarządzenia Nr 0050.181  .2018 

Wójta Gminy Nędza  

z dnia 30  maja 2018 r.  

 

WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH 

OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM W ZAKRESIE PODATKÓW LUB OPŁAT UDZIELONO ULG, ODROCZEŃ, UMORZEŃ 

LUB ROZŁOŻONO SPŁATĘ NA RATY W KWOCIE PRZEWYŻSZAJĄCEJ ŁĄCZNIE 500 ZŁ 

 
Lp. Nazwa podatnika Forma prawna Forma ulgi Wysokość 

umorzonych kwot 

podatku 

Przyczyny umorzenia Podstawa zwolnienia 

1. Caritas Diecezji Gliwickiej 

 
 

osoba prawna zwolnienie z 

podatku 

588,72 zł Zwolnienie 

przedmiotowe 

Uchwała Nr XVI-100-2015 Rady Gminy Nędza 

z dnia 29 września 2015 r. w sprawie zwolnień 

przedmiotowych od podatku od nieruchomości 

2. Stowarzyszenie „ Otwarte Serca 

Dzieciom” 

 
 

stowarzyszenie zwolnienie z 

podatku 

1.618,98 zł Zwolnienie 

przedmiotowe 

Uchwała Nr XVI-100-2015 Rady Gminy Nędza 

z dnia 29 września 2015 r. w sprawie zwolnień 

przedmiotowych od podatku od nieruchomości 

3. Gminna Biblioteka Publiczna 
 

jednostka 

organizacyjna 

zwolnienie z 

podatku 

4.941,17 zł Zwolnienie 

przedmiotowe 

Uchwała Nr XVI-100-2015 Rady Gminy Nędza 

z dnia 29 września 2015 r. w sprawie zwolnień 

przedmiotowych od podatku od nieruchomości 

4. Ochotnicza Straż Pożarna 

w Nędzy 

stowarzyszenie zwolnienie z 

podatku 

870,37 zł Zwolnienie 

przedmiotowe 

Uchwała Nr XVI-100-2015 Rady Gminy Nędza 

z dnia 29 września 2015 r. w sprawie zwolnień 

przedmiotowych od podatku od nieruchomości 

5. Ochotnicza Straż Pożarna 

w Babicach 

stowarzyszenie zwolnienie z 

podatku 

1.091,98 zł Zwolnienie 

przedmiotowe 

Uchwała Nr XVI-100-2015 Rady Gminy Nędza 

z dnia 29 września 2015 r. w sprawie zwolnień 

przedmiotowych od podatku od nieruchomości 

6. Ochotnicza Straż Pożarna 

w Górkach Śląskich 

stowarzyszenie zwolnienie z 

podatku 

858,32 zł Zwolnienie 

przedmiotowe 

Uchwała Nr XVI-100-2015 Rady Gminy Nędza 

z dnia 29 września 2015 r. w sprawie zwolnień 

przedmiotowych od podatku od nieruchomości 

7. Ochotnicza Straż Pożarna 

w Szymocicach 

stowarzyszenie zwolnienie z 

podatku 

4.021,35 zł Zwolnienie 

przedmiotowe 

Uchwała Nr XVI-100-2015 Rady Gminy Nędza 

z dnia 29 września 2015 r. w sprawie zwolnień 

przedmiotowych od podatku od nieruchomości 

8. Ochotnicza Straż Pożarna 

w Zawadzie Książęcej 

stowarzyszenie zwolnienie z 

podatku 

2.207,10 zł Zwolnienie 

przedmiotowe 

Uchwała Nr XVI-100-2015 Rady Gminy Nędza 

z dnia 29 września 2015 r. w sprawie zwolnień 

przedmiotowych od podatku od nieruchomości 

9. Ludowy Klub Sportowy 

1908  Nędza 

stowarzyszenie zwolnienie z 

podatku 

17.035,80 zł Zwolnienie 

przedmiotowe 

Uchwała Nr XVI-100-2015 Rady Gminy Nędza 

z dnia 29 września 2015 r. w sprawie zwolnień 

przedmiotowych od podatku od nieruchomości 

10. Ludowy Klub Sportowy 

Górki Śląskie 

stowarzyszenie zwolnienie z 

podatku 

13.304,78 zł Zwolnienie 

przedmiotowe 

Uchwała Nr XVI-100-2015 Rady Gminy Nędza 

z dnia 29 września 2015 r. w sprawie zwolnień 

przedmiotowych od podatku od nieruchomości 



11. Ludowy Klub Sportowy „Zgoda” 

Zawada Książęca 

 

stowarzyszenie zwolnienie z 

podatku 

5.218,87 zł Zwolnienie 

przedmiotowe 

Uchwała Nr XVI-100-2015 Rady Gminy Nędza 

z dnia 29 września 2015 r. w sprawie zwolnień 

przedmiotowych od podatku od nieruchomości 

12. Ludowy Klub Sportowy „Sparta” 

Babice 

stowarzyszenie zwolnienie z 

podatku 

3.897,21 zł Zwolnienie 

przedmiotowe 

Uchwała Nr XVI-100-2015 Rady Gminy Nędza 

z dnia 29 września 2015 r. w sprawie zwolnień 

przedmiotowych od podatku od nieruchomości 

13. Stowarzyszenie Wędkarstwa 

Sportowego „ Babiczok” 

stowarzyszenie zwolnienie z 

podatku 

11.585,64 zł Zwolnienie 

przedmiotowe 

Uchwała Nr XVI-100-2015 Rady Gminy Nędza 

z dnia 29 września 2015 r. w sprawie zwolnień 

przedmiotowych od podatku od nieruchomości 

14. Gminne Centrum Kultury w Nędzy 
 

jednostka 

organizacyjna 

zwolnienie z 

podatku 

5.408,93 zł Zwolnienie 

przedmiotowe 

Uchwała Nr XVI-100-2015 Rady Gminy Nędza 

z dnia 29 września 2015 r. w sprawie zwolnień 

przedmiotowych od podatku od nieruchomości 

15. Łucja Wolnik osoba fizyczna umorzenie 

zaległości 

podatkowej 
 

3.605,00 zł 
 

Ważny interes 

podatnika lub 

interes publiczny 

Postanowienie Nr 0156.1.2017 Wójta Gminy 

Nędza z dnia 16 lutego 2017 roku. 

 

16. Łucja Wolnik osoba fizyczna rozłożenie 

zaległości 

podatkowej na 

raty 

3.580,00 zł 1) 

 

1)  zaległość spłacona 

w całości w 2017 roku 

Ważny interes 

podatnika lub 

interes publiczny 

Postanowienie Nr 0156.2.2017 Wójta Gminy 

Nędza z dnia 16 lutego 2017 roku. 

 



Załącznik Nr 2 

do Zarządzenia Nr 0050.181 .2018 

Wójta Gminy Nędza  

z dnia 30 maja  2018 r. 

 

WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK 

ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM 

UDZIELONO POMOCY PUBLICZNEJ  
 

 

 

Lp. Nazwa podatnika Forma prawna Forma ulgi 

1. Strzeduła Józef osoba fizyczna 
zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 

wykorzystywanego do produkcji rolnej 

2. Tomala Arnold osoba fizyczna 
zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 

wykorzystywanego do produkcji rolnej 

3. Mosch Rudolf osoba fizyczna 
zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 

wykorzystywanego do produkcji rolnej 

4. Cieśla Marian osoba fizyczna 
zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 

wykorzystywanego do produkcji rolnej 

5. Nowak Marcin osoba fizyczna 
zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 

wykorzystywanego do produkcji rolnej 

6. Pazurek Andrzej osoba prawna 
zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 

wykorzystywanego do produkcji rolnej 

7. Glenc Marcin osoba fizyczna 
zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 

wykorzystywanego do produkcji rolnej 

8. Komor Piotr osoba fizyczna 
zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 

wykorzystywanego do produkcji rolnej 

9. Joszko Krystian osoba fizyczna 
zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 

wykorzystywanego do produkcji rolnej 

10. Franica Jarosław osoba fizyczna 
zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 

wykorzystywanego do produkcji rolnej 

11. Gomolka Edyta  osoba fizyczna 
zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 

wykorzystywanego do produkcji rolnej 

12. Wałach Krystian osoba fizyczna 
zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 

wykorzystywanego do produkcji rolnej 

13. Wydra Piotr osoba fizyczna  
zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 

wykorzystywanego do produkcji rolnej 

14. Dziedzioch Wilhelm osoba fizyczna 
zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 

wykorzystywanego do produkcji rolnej 

15. Leksza Gerard osoba prawna 
zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 

wykorzystywanego do produkcji rolnej 

16. Joszko Paweł Osoba fizyczna 
zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 

wykorzystywanego do produkcji rolnej 

17. 
Rolnicza Spółdzielnia 
Produkcyjna Zawada 
Książęca 

spółdzielnia 
zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 

wykorzystywanego do produkcji rolnej 

18. Jezusek Joachim osoba fizyczna 
zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 

wykorzystywanego do produkcji rolnej 

19. Krupa Józef osoba fizyczna 
zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 

wykorzystywanego do produkcji rolnej 

20. Chrubasik Marcin osoba fizyczna 
zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 

wykorzystywanego do produkcji rolnej 

21. Kołodziej Andrzej osoba fizyczna 
zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 

wykorzystywanego do produkcji rolnej 

22. Machowski Józef osoba fizyczna 
zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 

wykorzystywanego do produkcji rolnej 



 

 

23. Szczuka Bernard osoba fizyczna 
zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 

wykorzystywanego do produkcji rolnej 

24. Faucz Józef osoba fizyczna 
zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 

wykorzystywanego do produkcji rolnej 

25. Wranik Paweł osoba fizyczna 
zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 

wykorzystywanego do produkcji rolnej 

26. Adamczyk Jerzy  osoba fizyczna 
 zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 

wykorzystywanego do produkcji rolnej 

27. Niemiec Jan osoba fizyczna 
zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 

wykorzystywanego do produkcji rolnej 

28. Faucz Alojzy osoba fizyczna 
zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 

wykorzystywanego do produkcji rolnej 

29. Kowaczek Arnold osoba fizyczna 
zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 

wykorzystywanego do produkcji rolnej 

30. Kuczera Alojzy osoba fizyczna 
zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 

wykorzystywanego do produkcji rolnej 

31. Swoboda Martyna osoba fizyczna 
zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 

wykorzystywanego do produkcji rolnej 

32. Kolodziej Józef osoba fizyczna 
zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 

wykorzystywanego do produkcji rolnej 

33. Wieczorek Józef osoba fizyczna 
zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 

wykorzystywanego do produkcji rolnej 

34. Szczuka Andrzej osoba fizyczna 
zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 

wykorzystywanego do produkcji rolnej 

35. Cycoń Jerzy osoba fizyczna 
zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 

wykorzystywanego do produkcji rolnej 

36. Makulik Piotr osoba fizyczna 
zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 

wykorzystywanego do produkcji rolnej 

37. Nowak Maria osoba fizyczna 
zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 

wykorzystywanego do produkcji rolnej 

38. Ryszka Bernard osoba fizyczna 
zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 

wykorzystywanego do produkcji rolnej 

39. 

 
Janik Marian osoba fizyczna  

zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 

wykorzystywanego do produkcji rolnej 

40. 

Gospodarstwo 
Rolne "Obrowiec" 
Matejka Spółka 
Jawna 

spółka jawna  
zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 

wykorzystywanego do produkcji rolnej 

41. Czogalla Piotr osoba fizyczna  
zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 

wykorzystywanego do produkcji rolnej 

42. Łyczek Renata osoba fizyczna  
zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 

wykorzystywanego do produkcji rolnej 

43. Myśliwiec Tomasz osoba fizyczna  
zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 

wykorzystywanego do produkcji rolnej 

44. Klinik Norbert osoba fizyczna  
zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 

wykorzystywanego do produkcji rolnej 

45. Wardenga Adriana osoba fizyczna  
zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 

wykorzystywanego do produkcji rolnej 

46. Jezusek Jan osoba fizyczna  
zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 

wykorzystywanego do produkcji rolnej 

47. Błaszczok Hubert  osoba fizyczna  
zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 

wykorzystywanego do produkcji rolnej 

48. Czech Gerard osoba fizyczna  
zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 

wykorzystywanego do produkcji rolnej 

49. Mrozek Beata osoba fizyczna  
zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 

wykorzystywanego do produkcji rolnej 

50. Kudla Karol osoba fizyczna  
zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 

wykorzystywanego do produkcji rolnej 

51. Czerny Bożena osoba fizyczna  
zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 

wykorzystywanego do produkcji rolnej 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52. 

Adrian Perszel, 

Firma 

Ogólnobudowlana 
PER-BUD 

Osoba fizyczna 

prowadząca 

działalność 

gospodarczą 

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników 

53. 
Sławomir Szydełko, 

Szydełko Sławomir 
Elektromontaż 

Osoba fizyczna 

prowadząca 

działalność 

gospodarczą 

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników 

54. 
Karol Skipirzepa, 

Autoserwis KAROL  

Osoba fizyczna 

prowadząca 

działalność 

gospodarczą 

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników 


